
 األسئلة الشائعة 
 (TechStartالتكنولوجيا للشباب والوظائف )مشروع 

 رأس المال البشري لتطوير برنامج التقديمات المالية 

 
 

  

 أسئلة عامة:  

 
 ؟ TechStartما هو مشروع التكنولوجيا للشباب والوظائف 

الممول  (  MTITاالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات )هو مشروع وزارة  (  TechStartمشروع التكنولوجيا من أجل الشباب والوظائف )
( الدولي  البنك  ) (  WBمن  التطويرية  البدائل  شركة  قبل  من  )(  DAIوالمنفذ  المشروع  تنفيذ  وكالة  هو    PIA .)  TechStartبصفتها 

بية وقطاع غزة.  مشروع مدته خمس سنوات يهدف الى زيادة الفرص االقتصادية لشركات خدمات تكنولوجيا المعلومات في الضفة الغر
ريادة   نظام  في  الملزمة  والقيود  بالثغرات  المتعلقة  السوق  إخفاقات  من  للتخفيف  الدولي  للبنك  الشامل  الهدف  إطار  في  يندرج  أنه  كما 
  األعمال لالقتصاد الرقمي بما في ذلك رأس المال البشري والتمويل وأسواق المنتجات والسياسات التمكينية والدعم المؤسسي واالتصال 

 .  الفلسطيني اتكنولوجي الوالقدرة التنافسية لقطاع خدمات 
 

 ؟ ( HCIS)رأس المال البشري"  لتطوير التقديمات المالية  "ما هو برنامج 
وهو برنامج يهدف إلى  ،  TechStartاألول لمشروع    العنصر  هو جزء من   (HCIS)  رأس المال البشري"  لتطويرالتقديمات المالية  "

المساعدة في رفع مستوى مهارات القوى العاملة الفلسطينية في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات من خالل توفير ما يلي: )أ( تدريب  
 . (الوافدون )الخبراء الدوليون الخبراء )د(   .)ج( التدريب من خالل العمل .  )ب( التدريب من أجل التوظيف  . الجامعاتطالب 
وزيادة  اليركز   أعمالها  نطاق  لتوسيع  العاملة  القوى  مهارات  تنمية  إلى  تحتاج  التي  المعلومات  تكنولوجيا  مساعدة شركات  برنامج على 

 فرص نموها وجذب عمالء محليين ودوليين جدد.  
 

 منحة البرنامج؟للتقديم على  من يعتبر ذو أهلية
  النافذة بكل معايير األهلية التالية من أجل قبول الطلب ودخوله مرحلة التقييم:يجب أن تتمتع كل شركة تتقدم إلى هذه 

وتعمكل فكي الضكفة الغربيكة وقطكاع غكزة، أو فكي طكور التسكجيل القكانوني، أو ملتزمكة بشككل قكانوني أن تكون شركة مسجلة   .1

 .بالتسجيل في وزارة االقتصاد الوطني

المعلومكات ومقكدمو خكدمات األعمكال التجاريكة الكذين يعملكون فكي مجكال   هي شركات خدمات تكنولوجيكا  المستهدفة  الشركات .2

واالستشارات، ومعالجة البيانات، واالستضافة أو األنشطة ذات الصلة،   ،التكنولوجيا في تطوير البرمجيات، وبرمجة الكمبيوتر

ضككجة القائمككة علككى التكنولوجيككا ة أو شككركات التكنولوجيككا الناشككئة الناضككجة ة الممكنككة تكنولوجيككا أو الشككركات الناشككئة النا

 في الوقت الحالي.التكنولوجيا التي تتمتع ببعض الزخم في السوق وتدر إيرادات 

يكومي  بشككلأشهر على األقل قبل التقديم للبرنامج. تعتبر الشركة عاملة إذا كانت تمارس أنشكطة   6يجب أن تكون عاملة لمدة   .3

 . لزيادة قيمة المؤسسة، أو لديها عمالء حاليين، أو لديها عقود عمل ودفع الرواتب

 بيئية قليلة أو غير موجودة.ال المشاريع تأثيرات .4

 
ل الشركات  اجتياز  أو  بعد  قبولها  تم  قد  كان  إذا  ما  لتحديد  االختيار  معايير  بناًء على  لطلباتها  التقييم  إجراء  سيتم  األولية،  األهلية  معايير 

 رفضها من البرنامج.

 يرجى الرجوع إلى معايير االختيار الخاصة بكل نافذة. 

 
 معايير االختيار؟  هي  ما

المحتملة لمعايير األهلية األولية، سيتم إجراء مزيد من التقييم لطلباتها بناًء على معايير االختيار لتحديد ما  بعد اجتياز الشركات المستفيدة  

  إذا كان قد تم قبولها أو رفضها من البرنامج.

 

 



 الجامعاتمعايير االختيار لنافذة تدريب طالب 

توسيع   .1 الشركة وخطة  ذلك رؤية  بما في  تجاريًا،  للنمو وخطة عمل سليمة  إمكانات  لديها  أن  تقديم دليل على  الشركات  يجب على 

 القوى العاملة، ويمكنها توضيح استخدام الطالب المتدربين في أنشطة تطوير أعمالهم.  

 اسبة ونقاط القوة الشخصية. تمتلك الشركة قيادة من ذوي الخبرة وفريق إداري يتمتع بالمهارات المن  .2

متينة   .3 متدربين   استقبال  تدريبة  خطة  الشركات  لدى  يكون  أن  يكون    وهادفة   يجب  أن  ويجب  المتدربين،  للطالب  عمل  ونطاق 

 بشهادة علمية مرتبطة بتكنولوجيا المعلومات لكي يقبل تأهيلهم.   ومتوقع تخرجهمالطالب في العامين األخيرين في الجامعة  

  .الشركة قائمة بالطالب المتدربين المقترحين الذين اجتازوا مقابلة الشركة  يجب أن تقدم .4

 . 1الوظيفة )الوظائف( المطلوبة متوافقة مع المهارات ة التقنيات المذكورة في الملحق  .5

اشرين لزوج ة زوجة مالك  ملحوظة: يجب أال يكون الطالب المتدربون أفراًدا مباشرين في عائلة المالك ة المدير أو أحد أفراد العائلة المب 

 .مدير الشركة المتقدمة بالطلب  أفراد األسرة المباشرين يشمل: الزوج، الطفل، ابنة األخت ة ابن األخ، األخ، الحفيد واألصهار  ة

 

  معايير االختيار لنافذة التدريب من أجل التوظيف

توسيع   .1 الشركة وخطة  ذلك رؤية  بما في  تجاريًا،  للنمو وخطة عمل سليمة  إمكانات  لديها  أن  تقديم دليل على  الشركات  يجب على 

 القوى العاملة، ويمكنها توضيح استخدام المتدربين في أنشطة تطوير أعمالهم.  

 ناسبة ونقاط القوة الشخصية.  تمتلك الشركة قيادة متكاملة من ذوي الخبرة وفريق إداري يتمتع بالمهارات الم .2

 يجب أن يكون لدى الشركات خطة تدريب قوية وموجهة ونطاق عمل للمتدربين.  .3

بدون   .4 المتدربون موظفين جدد  يكون  أن  الشركة، ويجب  مقابلة  اجتازوا  الذين  المقترحين  المتدربين  قائمة  تقديم  الشركة  يجب على 

 وظيفة محلية حالية بدوام كامل.  

 . 1ئف( المطلوبة متوافقة مع المهارات ة التقنيات المذكورة في الملحق الوظيفة )الوظا .5

 ن أفراًدا مباشرين من أفرادا العائلة للمالك  /المدير أوا أحدا أفراد األسرة المباشرين لزوجا  /مالك  /مديروب ملحوظةا :يجب ألا يكون المتدر

   .واألصهارا األخ، الحفيد ،األخت  /ابن األخ الطفل، ابنة ،الزوج :يشمل  أفراد األسرة المباشرين الشركة المتقدمة بالطلب 

 

 نافذة التدريب من خالل العمل لختيار االمعايير 

توسيع   .6 الشركة وخطة  ذلك رؤية  بما في  تجاريًا،  للنمو وخطة عمل سليمة  إمكانات  لديها  أن  تقديم دليل على  الشركات  يجب على 

 القوى العاملة، ويمكنها توضيح استخدام المتدربين في أنشطة تطوير أعمالهم.  

 ناسبة ونقاط القوة الشخصية.  تمتلك الشركة قيادة متكاملة من ذوي الخبرة وفريق إداري يتمتع بالمهارات الم .7

1. ( نوايا  المتقدمة خطاب  الشركات  لدى  يكون  أن  من  (  LOIيجب  إلى عدد  الحاجة  ينص على  الدولي  الزبون  من  ذلك  ما شابه  أو 

 المتدربين والمهارات التي سيتم تدريبهم عليها. 

ن المحددين في طلبهم قد تمت الموافقة عليهم  يجب على الشركات إظهار دليل )كجزء من خطاب النوايا( على أن المتدربين المقترحي  .2

 من قبل الزبون الدولي، ويجب أن يكون المتدربون موظفين جدد بدون وظيفة محلية حالية بدوام كامل.  

يجب على الشركات تقديم خطة موجزة متفق عليها بشكل متبادل مع الزبون الدولي لنطاق المهمة، والتكنولوجيا المحددة المطلوبة،   .3

 المتدربين ومدة المهمة ة التدريب. وعدد 

 1الوظيفة )الوظائف( المطلوبة متوافقة مع المهارات ة التقنيات المذكورة في الملحق  .4

مدير  أفراًدا مباشرين من أفراد العائلة للمالك ة المدير أو أحد أفراد األسرة المباشرين لزوج ة مالك ةن  والمتدرب ملحوظة: يجب أال يكون 

 .بالطلب  أفراد األسرة المباشرين يشمل: الزوج، الطفل، ابنة األخت ة ابن األخ، األخ، الحفيد واألصهار الشركة المتقدمة 

 

 

 

 

 



 لخبراء الوافدينالنافذة ختيار االمعايير 

يجب أن تقدم الشركات دلياًل على أن لديها إمكانات للنمو وخطة عمل سليمة تجاريًا، وأن لديها خطًطا لتوسيع األعمال وخطة لتوسيع   .1

 في أنشطة تطوير أعمالها. التقديمات المالية القوى العاملة ويمكنها توضيح استخدام 

 ع بالمهارات المناسبة ونقاط القوة الشخصية.  تمتلك الشركة قيادة متكاملة من ذوي الخبرة وفريق إداري يتمت  .2

هذه   .3 لمعالجة  الوافدين  الموظفين  موثوقة الستخدام  الحالية وخطة  التكنولوجية  للفجوات  موجز  تشخيص  تقديم  الشركات  يجب على 

 مو الشركة. قدرات القوى العاملة والعمليات وتطوير المنتجات والمساهمة في إمكانات ن  تطويرالفجوات لمساعدة الشركة على 

يجب على الشركات تحديد دور ونطاق عمل الوافدين بوضوح، بما في ذلك مؤشرات األداء الرئيسية الواضحة أثناء العقد، والمدة   .4

 دد. المقترحة للعقد مع الوافدين، وتحديد الخبرة التكنولوجية و ة أو المهارات القيادية التي يمتلكها الوافد من أجل أداء هذا الدور المح

 ب على الشركة تقديم خطة تسليم ة نقل معرفة واضحة من الوافد إلى مورد محلي سيحل محل الوافد بمجرد انتهاء فترة مهمته. يج .5

أفراًدا مباشرين من أفراد العائلة للمالك ة المدير أو أحد أفراد األسرة المباشرين لزوج ة مالك ة  ن والوافدالخبراء ملحوظة: يجب أال يكون 

 .أفراد األسرة المباشرين يشمل: الزوج، الطفل، ابنة األخت ة ابن األخ، األخ، الحفيد واألصهار .مدير الشركة المتقدمة بالطلب 

 
 ؟ ( ESMFواالجتماعية )إطار اإلدارة البيئية   ما هو

توضح أدلة اإلدارة البيئية واالجتماعية المبادئ األساسية واإلرشادات واإلجراءات التي يجب استخدامها لفحص وإدارة وتخفيف اآلثار  
 .  TechStartالبيئية واالجتماعية المحتملة الناشئة عن تنفيذ برنامج 

 https://www.techstart.ps/en/Article/35/esmf ، يرجى زيارة الرابط ESMFلمزيد من المعلومات حول 
  

 متى يكون الموعد النهائي لتقديم الطلبات؟ 
(" بكدًءا مكن الربكع األول TechStartطوال المدة التشغيلية لمشروع "التكنولوجيا من أجل الشباب والوظكائف )باب تقديم الطلبات  سيتم  

 .مستمر بشكل، وسيتم تقييم الطلبات 2022من عام 

 
 كيف ستتم معالجة الطلبات واختيار الشركات؟ 

لمعايير المحتملة  المستفيدة  الشركات  اجتياز  بعد  واالختيار.  األهلية  بناًء على معايير  وتقييمها  أساس متجدد  الطلبات على    ستتم معالجة 

 األولية، سيتم إجراء مزيد من التقييم لطلباتها بناًء على معايير االختيار لتحديد ما إذا كان قد تم قبولها أو رفضها من البرنامج. األهلية 

 يرجى الرجوع إلى معايير االختيار الخاصة بكل نافذة. 

  
 كيف أعرف إذا تم اختياري أم ال؟ 

المت  إخطار  قراًرا سيتم  التقييم  لجنة  تتخذ  أن  بواسطة  بمجرد  في    tartTechSقدمين رسميًا  إليها  المشار  الرئيسية  االتصال  لجهة  وفقًا 
 نموذج الطلب.  

  
 هل أحتاج إلى حساب مصرفي للتقدم / االستفادة من هذا البرنامج؟ 

دعم. ال  الرواتب الموظفين يلزم وجود حسابات بنكية بالدوالر األمريكي لجميع موظفي الشركات المستفيدة الذين يتلقون  ب الخاص  م  عدلل
 تتطلب أنواع الدعم األخرى حسابات بنكية.  

 
 هل يغطي البرنامج رسوم تسجيل الشركة؟ 

الدعم الفني للشركات المؤهلة التي تحتاج إلى مساعدة في   TechStartقدم ل الشركات. ومع ذلك، قد ي ال يغطي البرنامج رسوم تسجي ، ال
 التسجيل لدى وزارة االقتصاد الوطني. 

  
 البرنامج الموظفين الذين يعملون خارج فلسطين؟  يمكن أن يشمل  هل
يفرض البرنامج قيوًدا على أماكن تواجد الموظفين داخل الضفة الغربية وقطاع غزة. ال يُعتبر االستشاريون موظفين في الشركة ،   ، ال

 وبالتالي ال يشملهم هذا الدعم.  
   
 
 
 
 
 
 



 ما مقدار النفقات المؤهلة التي سيغطيها البرنامج؟ 
 

 سيغطي البرنامج الرواتب التالية:  

 
 عرض التمويل  األهلية -* 

 )تطبق حدود السقوف( 
صاحب    مشاركة

العمل ة التمويل  
 المشترك

 مدة الراتب 

  بال طتدريب  نافذة 
 الجامعات 

 

الطالب في السنتين  •
 األخيرتين من الدراسة  

 تمويل بالكامل  •

دوالر   500يصل إلى  •
 أمريكي في الشهر 

تكاليف غير  •
 مباشرة

)مساحة مكتبية ،  
 مرافق فنية، إلخ.( 

 ر شه  24 حتى •

  من لتدريب انافذة 
 أجل التوظيف 

خريجي تكنولوجيا المعلومات   •
بدون عقد عمل محلي بدوام  

 كامل عند تقديم الطلب ** 

٪ من أجر  50-80 •
المتدرب خاضع  
لمعايير التمويل 

 المشترك *** 

  1200يصل إلى  •
 دوالر ة شهر 

٪ من  20-50 •
المتدرب +  أجر 

ضريبة الدخل  
 والمزايا

)مساحة مكتبية ،   •
 مرافق فنية، إلخ.( 

 

 أشهر  6حتى  •
 

نافذة التدريب من  
 خالل العمل 

خريجي تكنولوجيا المعلومات   •
بدون عقد عمل محلي بدوام  

 كامل عند تقديم الطلب ** 

يوافق المشتري الدولي على   •
المتدربين وسيشارك في نقل  

 التدريب ةالمعرفة 

خطاب نوايا ة عقد ميّسر من   •
 المشتري الدولي  

 تمويل بالكامل   •

سيتم تحديد مبلغ  •
الراتب اعتماًدا على  

القيمة السوقية الحالية  
للمنصب أو المهارة  

الفنية، وخبرة  
المرشح، وتعقيد  

التكنولوجيا ة  
 المشروع. 

ضريبة الدخل +   •
 المزايا

)مساحة مكتبية ،   •
 مرافق فنية، إلخ.( 

 

 شهر   12 حتى •

الخبراء  نافذة 
 الوافدين

 

يجب أن يعمل الوافد في   •
منصب إداري متوسط أو  

رئيس التكنولوجيا  أعلى ، 
 ، إلخالتنفيذي

األدوار اإلستراتيجية للنهوض   •
 بقدرات الشركة 

مزايا الوافدين   •
)االنتقال، التعليم ،  

بدل السكن والتأمين 
الصحي وبدل المشقة  

٪ من  80إلخ( حتى 
 للوافد الراتب األساسي 

الراتب األساسي،   •
ضريبة الدخل،  

 أي مكافأة مقترحة 

 شهر   24 حتى •

 

 ما هو المبلغ اإلجمالي للدعم المالي؟ 

التي يمكن لكل شركة التقدم بطلبها خالل فترة عمر المشكروع )اعتمكاًدا علكى الفكرص التجاريكة  التقديمات الماليةال يوجد حد أقصى لعدد 

 برنامج(. الالمتحصلة التي تمتلكها كل شركة ونجاح تنفيذ الدعم السابق في إطار 

 
 )كليًا أو جزئيًا( إلى الشركة؟ هل يمكن لصاحب العمل / الشركة المستفيدة أن يطلب من الموظفين تحويل أو إعطاء أموال الراتب  

أو   يطلبوا  أن  وقت  أي  في  للمستفيدين  يجوز  وال  للموظف  استحقاق  هي  لموظفيهم  عنهم  نيابة  المدفوعة  الرواتب  بأن  المستفيدون  يقر 
واالسترداد    يشترطوا إرجاع أي جزء من هذه المدفوعات إلى الشركات المستفيدة. سيؤدي عدم االلتزام بهذا إلى اإلنهاء الفوري للدعم

 الفوري لجميع األموال المقدمة للشركات المستفيدة. 
 
 
 
 
 
 



 هذا الدعم؟ لصرف  الما هي آلية 
بناء على نوع المنحة التي يتم الموافقة عليها، سيتم تطكوير لليكة صكرف للتقكديمات الماليكة تتوافكق مكع قكرار اللجنكة واحتياجكات األفكراد 

لتقديمات المالية  شهريًا وسيتم إبالغ كل مستفيد بالمستندات المطلوبة التي يجب عليه تقديمها والموافقة عليها ايتم صرف أموال   .المستفيدة
  قبل صرف األموال. سيتم تحويل هذه األموال مباشرة إلى الحسابات المصرفية للمستفيدين األفراد.

مدفوعة نيابة عنهم لموظفيهم هي استحقاق للموظف وال يجوز للشركات للمستفيدة  فكي أي تقر الشركات المستفيدة بأن التقديمات المالية ال
. عكدم االلتكزام بهكذا الشكرط سكيؤدي إلكى اإلنهكاء الفكوري للكدعم إليهكاوقت أن تطلب أو تشترط إرجكاع أي جكزء مكن هكذه المكدفوعات  

 .واالسترداد الفوري لجميع األموال المقدمة للمستفيدين
 

 أنواع المناصب التي يدعمها هذا البرنامج؟ما هي 
يبين األنواع المقبولة مكن خكدمات تكنولوجيكا المعلومكات ة التكنولوجيكات المؤهلكة   والذي  1في الملحق  الرسم البياني  يرجى الرجوع إلى  

 .  HCIS بموجب برنامج
 

  ال يزال بإمكاني التقديم إذا كنت من المستفيدين من منح و / أو برامج الدعم األخرى؟ هل
من خالل هذا البرنامج. عند تقديم الطلب يرجى ذكر الدعم    الدعمشركتك من تلقي    يمنعال    ،كونك متلقيًا لمنح و ة أو برامج دعم سابقة

 الطلب.   اآلخر الذي تتلقاه أو تلقيته في قسم "الدعم اآلخر" في
  

 من يمكنه التقديم نيابة عن شركتي؟
قانوًن  له  المقدمة والمصرح  المعلومات  التصديق على صحة  يمكنه  الذي  للممثل  نيابة عن ي يجوز  التقدم  الطلب  مقدم  نيابة عن  بالتوقيع  ا 

  الشركة.  
 

 هل يمكنني تقديم أكثر من طلب؟ 
ستتم مراجعة طلب واحد فقط لكل مؤسسة في وقت واحد. ستؤدي الطلبات المكررة إلى استبعاد مقدم الطلب على الفور. إذا   •

 وممثلها للتوضيح المطلوب.    TechStartكانت هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات، فسيتم االتصال بك من قبل  
فيرجى   • طلبك،  في  خطأً  ارتكبت  أو  مهمة،  معلومات  أي  تعديل  إلى  بحاجة  أنك  تعتقد  كنت  البريد    معنا  التواصلإذا  عبر 

 مع ذكر سبب طلبك )ال ترسل طلبًا جديًدا(.   فقط اإللكتروني
الطلبات( ما لم  وفقًا لتقديرها الخاص، قبول أو رفض أي طلب للتعديل على الطلب )،   TechStartعالوة على ذلك ، يحق لك   •

 .  TechStartيتم استالم التعديل ة االستفادة منه بالفعل من قبل ممثل 
 

واحد أو أكثر من النوافذ المتاحة. اآلن أرغب في التقديم مرة ثانية لنفس النافذة أو نافذة    منحة منكان طلبي ناجًحا وحصلت على  
 مختلفة، هل أحتاج إلى طلب جديد؟ 

النوافذ ، وتريد التقدم مرة أخرى ، فأنت بحاجة إلى االتصال بنا مباشرة   من أي من    منحةإذا كنت قد تقدمت بالفعل وحصلت على    ،ال
 أن الخطوات التالية. وسنقوم بإرشادك بش

  
 كيف أقدم طلبي؟ 

  يجب تقديم جميع الطلبات عبر اإلنترنت هنا:
https://fs20.formsite.com/DAIForms/smr0etmskv/index.html 

 
 ما الذي يجب أخذه بعين االعتبار عند تعبئة الطلب؟

 :عند تعبئة الطلب عبر اإلنترنت ، يجب على المتقدمين مراعاة ما يلي

المحددة المطلوبة لنوافكذ رواتكب مختلفكة عنكد يمكن تقديم طلب واحد فقط لكل شركة، ويمكن للشركات تضمين الطلبات والمستندات  •

 .التقديم

 .يجب أن تكون جميع المعلومات الواردة في الطلب صحيحة ودقيقة •

  .يجب تقديم جميع الطلبات بما في ذلك المعلومات والوثائق باللغة اإلنجليزية •

 .سيتم النظر فقط في الطلبات المقدمة عبر البوابة اإللكترونية للبرنامج •

 (يل جميع المواد الداعمة للطلب إلى القسم ذي الصلة في الطلب اإللكتروني )لن يتم قبول نسخ ورقيةيجب تحم •

 .سيتم النظر في الطلبات الكاملة فقط للتقييم •

 :تحميل المستندات •

https://fs20.formsite.com/DAIForms/smr0etmskv/index.html


o قد يُطلب من الشركات المتقدمة بالطلبات مراجعة أو تقديم معلومات إضافية من قبل شركة DAI  في غضون جدول زمني

 .عينم

o  مقدمو الطلبكات هكم المسكؤولون الوحيكدون عكن تحميكل جميكع المسكتندات ذات الصكلة فكي األقسكام المناسكبة مكن الطلكب

 .اإللكتروني

 .قد يؤدي عدم استيفاء أي من المتطلبات المذكورة أعاله إلى رفض الطلب

  
 الطلب؟ أين يمكنني العثور على مزيد من المعلومات والمساعدة في ملء نموذج 

عن العامة  اللمحة  في  أو  أعاله  الشائعة  األسئلة  في  استفسارك  أو  سؤالك  على  اإلجابة  تتم  لم  البرنامج    إذا 
((HCIS)-Stipends-rovementImp-Capital-https://www.techstart.ps/en/Article/98/Human،)   يرجى

   info_techstart@dai.com االتصال بنا عبر البريد اإللكتروني على:
 

 أكثر من مرة؟  النافذةهل يمكن للشركة االستفادة من نفس 
 مشاكل. خالفات أو أي   وقوعيتم ما لم    لنفس النافذةنعم، يمكن للشركة التقدم مرة أخرى 

 
 من المسؤول عن عملية توظيف المتدربين / الطالب / الوافدين؟  

 الوافدين على عاتق الشركة المستفيدة بشكل كامل.  تقع مسؤولية توظيف الطالب ة المتدربين ة 
 

 للرد بعد تقديم الطلب؟     DAI/TechStartكم من الوقت متوقع أن تستغرق 
 لذار.   15أسابيع، مع العلم أن مراجعة الطلبات ستبدأ من تاريخ  7سيتلقى المتقدم رد على الطلب خالل 

 
 ؟  DAI/TechStart( أسابيع متوسط أو حد أقصى لتلقي الشركة المتقدمة رداً على طلبها من قبل 7فترة السبع )  هل تعتبر

تعتبر فترة السبع أسابيع حد أقصى لتلقي الشركة المتقدمة بالطلب على قرار نهائي بخصوص طلبهم. علماً بأن هذه المدة قد تختلف بناًء  

 بالمزيد من الوثائق إذا لزم األمر.    TechStartةDAIمن الشركات المتقدمة بتزويد على حالة كل طلب، حيث أنه قد يطلب 
 

أسابيع كحد أقصى، فهل يمكن للشركة المتقدمة في هذه األثناء توظيف متدربين قبل تلقي القرار   7نظًرا أن فترة الرد قد تستغرق  

 إذا اضطروا لذلك؟  DAI / TechStartالنهائي من 

في الطلب قبل أن يُتّخذ قرار الترسية في هذه الحالة بشكل كامل للشركةة مقدم الطلب. إذا استوفت   لمتدربين المقترحينيعود أمر توظيف ا

الشركة ة الطلب جميع شروط المنحة و حازت عليها، فسيتم صرف رواتب المتدربين ابتداءاً من تاريخ توقيع المنحة، ولن يتم صرف أي  

   مدفوعات ما قبل هذا التاريخ.

 
 هل يكفي أن تسجل الشركة في وزارة العمل فقط؟  

ً ال، على الشركة المتقدمة أن تكون  أو في طور  ،  وتعمل في الضفة الغربية وقطاع غزةلدى وزارة اإلقتصاد الوطني    شركة مسجلة قانونيا
 .  قتصاد الوطني في الضفة الغربية في وزارة اإل الحقاً بالتسجيل  ة التسجيل القانوني؛ أو ملتزم

 
   ؟للبرنامج ...إلخ، فهل تعتبر مؤهلة أو البرمجة  هندسة البرمجيات ك ذا كانت الشركة تقدم دورات تدريبية متعلقة بتكنولوجيا المعلومات إ
هي  للتقدم  المؤهلة  الشركات  مجال  شركات    ال،  في  يعملون  الذين  التجارية  األعمال  خدمات  ومقدمو  المعلومات  تكنولوجيا  خدمات 

التكنولوجيا في تطوير البرمجيات، وبرمجة الكمبيوتر واالستشارات، ومعالجة البيانات، واالستضافة أو األنشطة ذات الصلة، أو شركات  
  .التكنولوجيا الناشئة الناضجة ة الممّكنة تكنولوجياً والتي تتمتع ببعض الزخم في السوق وتدر إيرادات في الوقت الحالي 

 
 ؟  للبرنامج هل يحق لشركات التكنولوجيا المسجلة في القدس التقدم  

ً  التسجيل ملتزمين ب طالما أنهم مسجلين أو  يحق لهم بالتقديمنعم،   .  قتصاد الوطني في الضفة الغربية في وزارة اإل  الحقا
 

 في التقديم مرة أخرى؟  رغبت هل يتعين على الشركة تعبئة الطلب من البداية إذا 
  من خالل البريد اإللكتروني   التواصل معناعليها    توجب، في دعم سابقبعد حصولها على  للبرنامج  الشركة التقدم مرة أخرى    إذا أرادت 

techstart_applications@dai.com الالزمة للخطوات التالية.  رشادات حيث سنزودها باإل 
 

 إذا قامت ببيع منتجات تقنية؟   للبرنامج هل تعتبر الشركة مؤهلة 
هي  للتقدم  المؤهلة  الشركات  مجال  شركات    ال،  في  يعملون  الذين  التجارية  األعمال  خدمات  ومقدمو  المعلومات  تكنولوجيا  خدمات 

أو شركات  التكنولوجيا في تطوير البرمجيات، وبرمجة الكمبيوتر واالستشارات، ومعالجة البيانات، واالستضافة أو األنشطة ذات الصلة،  
  .التكنولوجيا الناشئة الناضجة ة الممّكنة تكنولوجياً والتي تتمتع ببعض الزخم في السوق وتدر إيرادات في الوقت الحالي 

https://www.techstart.ps/en/Article/98/Human-Capital-Improvement-Stipends-(HCIS)
mailto:info_techstart@dai.com


 هل يمكن للشركة تقديم طلب وإضافة مرشحين آخرين الحقًا؟ 
اتفاقية    إلى  جدد  طالب  ة  متدربين  إضافة  للشركة  يمكن  النعم،  التوموقعة المنحة  يرجى  معنا .  اإللكتروني   اصل  البريد  خالل    من 

techstart_applications@dai.com  الالزمة للخطوات التالية. رشادات باإل حيث سنزودكم 
 

 المعلومات فقط؟  كنولوجيا هل التخصص المطلوب متعلق بت
إلى المساعدة في تطوير مهارات القوى العاملة الفلسطينية في مجال  التقديمات المالية لتطوير رأس المال البشري    نعم ، يهدف برنامج   

 .  1في الملحق كما هو موضح خدمات تكنولوجيا المعلومات فقط 
 
 

 ر؟  شه 12من البرنامج لمدة  تنوي االستفادة إذا كانت  2024على الشركة التقديم في عام ، فهل  2025حتى عام  قائمبما أن البرنامج 
سيتم اإلعالن عن دعوات الفرصة األخيرة للتقدم وفقًا    التقديمات المالية حينها مع العلم أنهتوقف  ت ، وس2025سينتهي المشروع في أكتوبر

 . مستعدة لذلك لشركات على التقديم عندما تكون ل. نحث اللتموي 
 

من    مميزة لديه مهارات    ستفادة من دعم البرنامج مع العلم أن المتدرب إلاألخ ل   ةبنأحد األقارب في طلبها كا  تشمللشركة أن  لهل يمكن  
 شأنها أن تضيف قيمة للشركة؟  

ة مدير  مالك  ة  لزوج  المباشرين  األسرة  أفراد  أحد  أو  المدير  ة  للمالك  العائلة  أفراد  مباشرين من  أفراًدا  المستفيدون  يكون  أال  يجب    ال، 
  أفراد األسرة المباشرين يشمل: الزوج، الطفل، ابنة األخت ة ابن األخ، األخ، الحفيد واألصهار.  -بالطلب الشركة المتقدمة 

  
 هل يمكن إجراء التدريب عن بعد؟  

أن تتخذ  الشركات المتقدمة تبرير سبب الحاجة إلى إجراء التدريب عن بُعد قبل  على  لكن  ،  بشكل عام يجب إجراء التدريب داخل الشركة
DAIةTechStart  نهائي بشأن الطلب.  قرار 

 
 األقسام فقط؟  ؤساءر  يكتفي بتزويد معلوماتأم  راء المعلومات الشخصية لجميع كبار المد تزويد هل يتعين على مقدم الطلب 

 إدارة الشركة بما في ذلك الرئيس التنفيذي واإلدارة العليا. المعلومات المطلوبة للتقديم تخص 
 
 

 طالب الجامعات:   تدريب نافذة 

 
 ؟  تدريب طالب الجامعاتهل يمكن اختيار الطالب الحاصلين على درجة الدبلوم في نافذة 

ال، هذه النافذة متاحة للطالب الذين هم في السنتين األخيرتين من دراستهم الجامعية، والذين يحتاجون إلى اكتساب المعرفة والمهارات  
 تكنولوجيا المعلومات على المستوى المتوسط أو المتقدم. العملية كقيمة مضافة في خدمات 

 
 تدريب طالب الجامعات؟   هل هناك حد أدنى لعدد الطالب في نافذة  

 . محددال، ال تقتصر الشركات المتقدمة في هذه النافذة على عدد طالب 
 

 كيف يمكن للطالب الموازنة بين فترات التدريب وممارسة أنشطتهم التعليمية؟  
 على الشركة ترتيب تفاصيل الدوام مع المتدرب.   ب زئي، حيث يتوجدوام ج  الطالب دريب سيكون ت 

 
 فترة التدريب؟  طوال عن   يُدفع دوالر بشكل دوري أم  500هل يتم دفع مبلغ الـ 

 المنحة.  دوالر شهريًا طوال مدة  500تصل إلى  تقديمات ماليةن ي الطالب المتدرب  يتلقى
 

ً  فقط أم المرشحين المحتملين لذين تم قبولهمقائمة الطالب المتدربين المرفقة في الطلب المرشحين ا هل ينبغي أن تشمل   ؟  أيضا
على القائمة،    إضافية إذا كانت الشركة ترغب في إجراء أي تغييرات    ط. فق  لذين تم قبولهميجب أن تتضمن قائمة المتدربين المرشحين ا

 .  قبل توقيع االتفاقية   TechStart ة DAI مع   التواصلفيجب عليها 
 

 ؟  ين مع نهاية التدريبالمتدربالطالب  توظيفماذا لو لم يتم 
، سيكونوا قد اكتسبوا خبرة  في نهاية المطاف توظيفهميتم    و لم ل  حتى التوظيف. مة من أجل  الهدف من التدريب هو تزويد الطالب بخبرة قّي 

   ر. في مكان لختؤهلهم للعمل  
 
 



 ؟ طالب الجامعات نافذة تدريب ما هي مدة 
   شهًرا. 24إلى  ه النافذةيمكن أن تصل فترة التدريب لهذ 

 
 ؟ الجامعات تدريب طالب  للدعم الذي تغطيه نافذة ما هو الحد األقصى 

 لمواصالت. البدل وا شاملة   ل متدربدوالر لك  500إلى ه النافذة يمكن أن تصل تغطية هذ 
 

 هل هناك عمر محدد لقبول المتدرب؟  
   لطالب في السنتين األخيرتين من دراستهم الجامعية، بغض النظر عن العمر. ا ال، يجب أن يكون

 
 

 نافذة التدريب من أجل التوظيف:  

 
 تدريبهم على التجارة اإللكترونية؟ وهل يمكننا اختيار خريجين متخصصين في إدارة األعمال 

 فقط.  ال، نحن نقبل الخريجين الحاصلين على دراسات متعلقة بتكنولوجيا المعلومات   
 

 هل يمكن لموظفي الشركة السابقين / الحاليين االستفادة من البرنامج؟ 
  . علماً أنه لديهم وظيفة محلية بدوام كامل   أن يكون   قد تم تعيينهم حديثًا، وليس أن يكون  هذا البرنامج    ن مني ن المستفيدي الموظف  علىيجب  

   ن للشركة المتقدمة. الموظفين ليسوا موظفين حاليي أن كون هناك إجراءات للتحقق من ي س
 

 كم عدد المتدربين الذين يمكن للشركة توظيفهم للتدريب؟ 
أن   يمكن  الذين  المتدربين  لعدد  حد  يوجد  شركة   توظفهم ال  كل  ي س  . كل  دراسة  حدة   طلب تم  قبل  و    على  من  القرار   ة DAIاتخاذ 

TechStart  . 
 

 التوظيف؟  من أجل التدريب  نافذة ما هي مدة 
   أشهر. 6إلى ه النافذة يمكن أن تصل فترة التدريب لهذ 

 
 المشترك المقدم من الشركة المستفيدة؟لتمويل  المساهمة لما هي نسبة 

نافذة    إلى  أجللتدريب  ابالنسبة  ومقترحات    من  النمو  وإمكانات  للشركة  المالي  الوضع  المشترك على  التمويل  نسبة  ستعتمد  التوظيف، 
موظفًا    20أقل من  )  الصغيرة٪ من أجر المتدرب + ضريبة الدخل والمزايا. بالنسبة للشركات  50-20األعمال. ستساهم الشركات بنسبة  

بدوام كامل( والشركات الموجودة في غزة سوف تستفيد من متطلبات التمويل المشترك المنخفضة. بالنسبة للمتدربات أو الشركات التي  
 .  التوظيف  من أجل في المائة فقط في نافذة التدريب   30إلى  20تديرها نساء، ستحتاج الشركة إلى المساهمة بنسبة 

 
 التوظيف؟  التدريب من أجل  للدعم الذي تغطيه نافذة ما هو الحد األقصى 

أو تاريخ الدفع    المثبتةوفقًا لمعايير التمويل المشترك ووفقًا للقيمة السوقية  لكل متدرب دوالر    1200إلى  ه النافذة  يمكن أن تصل تغطية هذ
 المسبق.  

 
 ؟ خريجين جدد هل يجب أن يكون المرشحون 

أ المرشحين  إما على  يكونوا  توظيفهم سابقًا  ب   ن جدد متخصصينخريجي   ن  تم  الذين  الشباب  أو  عاطلين عن    ولكنهمتكنولوجيا المعلومات 
 حاليًا.   العمل

 
له لإلستفاده من نافذة التدريب من أجل  فهل من الممكن أن تتقدم الشركة بطلب   ر،إذا كان هناك طالب جامعي في الفصل الدراسي األخي  

   التوظيف؟ 
االستفادة من نافذة التدريب    هبعد التخرج، يمكن لكن  حتى تخرج الطالب.    لنافذة تدريب طالب الجامعات  التقديم لهيمكن  في هذه الحالة  ال،  

   من أجل التوظيف إذا قامت الشركة بإعادة التقديم. 
 

 التدريب من أجل التوظيف؟ لالستفادة من نافذة مؤهالً   ال يزال، فهل  عائق ماديم شهادته بعد بسبب إذا كان هناك خريج جامعي لم يستل 
   كمال دراسته الجامعية.است نعم، ولكن يتعين عليه تقديم ما يثبت تخرجه ة  

 
 



 نافذة التدريب من خالل العمل:  

 
 مجال، فهل يمكنه االستفادة من البرنامج؟  اللكن لديه خبرة في المعلومات  إذا لم يكن المرشح من خريجي تكنولوجيا 

على اختيار المرشح، فستقوم    ةالدولي ت الشركة  المرشح خبرة ذات صلة من شأنها أن تضيف قيمة إلى الشركة، وإذا وافقلدى  إذا كان  
DAI ة TechStart  خاذ القرار وفقًا لذلك وات   الطلببدراسة  . 

 

 ؟ لدى الشركة المستفيدةتوظيف شخص يعمل في وظيفة أخرى إذا كان بإمكانه العمل بدوام كامل  هل يمكن  
 فقط.   ن لدى الشركة المستفيدةي ال، يجب أن يعمل المرشح 
 ؟ من خالل العمل التدريب  نافذةما هي مدة  
   اً.  شهر 12إلى  فترة التدريب لهذه النافذةيمكن أن تصل  
 

 ؟ التدريب من خالل العمل  للدعم الذي تغطيه نافذة ما هو الحد األقصى 
سيتم  ة.  الدولي   الشركة بشرط أال يتقاضى راتباً من قبل    كامل )باستثناء ضريبة الدخل( للموظف بشكل    الراتب األساسي هذه النافذة  غطي  ت  

 .  تعقيد التكنولوجيا ة المشروعمدى المهارة الفنية، وخبرة المرشح، و، وللوظيفة تحديد مبلغ الراتب بناًء على القيمة السوقية الحالية
 

توظيف   للشركات  يمكن  ترك   شخصهل  يمكنه  أخرى ولكن  الحالي   يعمل حاليًا في شركة  الشركة    عمله  إلى  أي وقت واالنضمام  في 
 العمل؟   من خالل التدريب  نافذة المستفيدة لالستفادة من 

من البرنامج هو خلق فرص    األساسي  الهدف حيث أن  الشركات على توظيف مرشحين جدد عاطلين عن العمل    TechStartةDAIتحث  
   معدالت البطالة. وتخفيض عمل جديدة في السوق 

 
 هل هناك عدد محدد لعدد المتدربين أو الشركات التي يمكن التقديم لها في هذه النافذة؟ 

بين، بشرط الموافقة من الشركة الدولية عليهم جميعا. حاليا يمكن التقديم للعمل مع شركة دولية واحدة. في  ال يوجد عدد محدد لعدد المتدر
 techstart_applications@dai.comحال كنتم بحاجة إلضافة شركات أخرى، يمكنكم التواصل معنا عبر البريد االلكتروني 

 
 هل يمكن التقدم ألكثر من شركة دولية لنافذة التدريب من خالل العمل؟  

يمكن للشركة المتقدمة بالتقديم ألكثر من شركة دولية طالما كانت مهتمة بهاة لديها خطاب نوايا وعلى استعداد لتقديم جميع الوثائق  
المطلوبة لكل طلب. وبما أن الطلب مصمم الستقبال شركة دولية واحدة فقط لكل شركة متقدمة، فسيتم فتح طلب منفصل لكل شركة دولية  

 تدربين منفصلة وما يتبع من وثائق مطلوبة )كخطة تدريب، المهارات المتفق عليها مع الشركة الدولية الجديدة...الخ(.  أخرى مع قائمة م

 

 نافذة الخبراء الوافدين: 

 
 ( وافدين؟ 1948الهوية المقدسية )الفلسطينيون المقيمون في مناطق  هل يعتبر حاملو 

يمكن اعتبار المرشحين الذين يحملون  لكن . وافدينال يُعتبر الفلسطينيون الذين يحملون بطاقات هوية مقدسية والذين يعيشون في القدس 
الخبراء  األهلية واالختيار المطلوبة واستوفوا شروط نافذة إذا استوفوا معايير  وافدينالجنسية اإلسرائيلية( مثال: جوازات سفر أجنبية )

 الوافدين.  
 
 ن؟ي الوافد نافذة الخبراء ما هي مدة  
   اً. شهر 24إلى هذه النافذة يمكن أن تصل فترة  

 
 الخبراء الوافدين؟   للدعم الذي تغطيه نافذة ما هو الحد األقصى 

، والتأمين الصحي،  والسكنشمل تكاليف االنتقال، والتعليم، ت  التي قد  الوافدينغطي مزايا لكنها ت لخبير الوافد، غطي راتب ات ال  هذه النافذة
. يجب أن تغطي الشركة  للوافدين٪ من الراتب األساسي السنوي المتفق عليه 80ساوي التي ت بحد أقصى للقيمة اإلجمالية  وبدل المشقة 

 .  ذات صلة  بالكامل وأي مكافآت أداء المستفيدة راتب الوافدين
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 )الرئيس التنفيذي للتسويق(؟  الوافدين ذات الخبرة في مجال التسويق تغطيةهل يتم   
 ا المعلومات.  الخبرة في مجال تكنولوجي  ين ذو ي الوافد وا ال، يجب أن يكون  
 
 التأشيرة؟  التقديم على  تكاليف هل يغطي البرنامج   
 طلب التأشيرة للوافدين.  تكاليف ال، ال يتم تغطية  

 
ً هل يمكن للشركة تعيين وافد إلكتروني  ؟ ا

 لشركة طوال فترة العقد. ل الفعلي موقعالال، يجب أن يتواجد الوافد في  
 
 عتبر الشركات العالمية وافدة؟  هل تُ  

 .  أن يكونوا أفراداً دوليين فقط  على الوافدينال، 
 

 ستفادة من الخبرة الدولية؟إل هل يمكن للشركة المستفيدة السفر للخارج ل
 الوافدين إلى الموقع الفعلي للشركة المستفيدة.  احضار ال، يجب  

 
 وتعتبرهم وافدين؟   لها تستفيد من الخبراء في الفرع اآلخر   يمكن أن  ، فهلخارج فلسطينإذا كان للشركة المستفيدة فرع  
   المستفيدة. الشركة  لدىال يمكن أن يكون الوافد موظفاً   ،ال 

 
 هل هناك عدد محدد للوافدين الذين يمكن التقديم لهم عبر هذه النافذة؟ 

حاليا يمكن التقديم للعمل مع شخص واحد فقط. في حال كنتم بحاجة إلضافة وافدين إضافيين، يمكنكم التواصل معنا عبر البريد  
 techstart_applications@dai.comااللكتروني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ملحق 1

 رأس المال البشري لتطويربرنامج التقديمات المالية  أنواعاخدماتاتكنولوجيااالمعلومات/االتكنولوجياتاالمؤهلةابموجب 
 )TechStart)مشروع التكنولوجيا للشباب والوظائف /
 

 
 


